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SURATEDARAN 
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TENTANG 


PENGGUNAAN EMAIL INSTITUSI 


Yth. I. Wakil Rektor 
Ketua 

,3. Dekan FakultaslDirektur Pascasarjana 
4. 	 Lembaga 


Kepala Biro 

6. 	 Kepala UPTlDirektur RSGM 


Koordinator Pokja Fakultas 

8. 	 Koordinator Pokja Pusat 
9. 	 Koordinator Universitas Kampus Bondowoso 
10. 	 Koordinator Universitas Jember Kampus Lumajang 
11. 	 Koordinator Universitas Jember Kampus Pasuruan 


dan Seluruh Sivitas Akademik 

di lingkungan Universitas Jember 


Sehubungan dengan peningkatan layanan Surat Elektronik (email) bagi seJuruh Sivitas Akademika 

Universitas Jember, bersama ini kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut : 

I. 	 Universitas Jember melalui UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan layanan 

surat elektronik secara gratis kepada Sivitas Akademika Universitas Jember 

Penggunaan surat elektronik akan diintegrasikan dengan Single Sign On (SSO) yang 

telah ada di Universitas Jember dengan alamat domain @maiLunej.ac.id. Sivitas dapat 

mengakses surat elektronik terse but dengan menggunakan akun nama pengguna yang sarna 

dengan SISTER. 

3. 	 Untuk dapat mengakses akun surat elektronik dengan alamat domain @maiLunej.ac-id dapat 

menggunakan fasilitas Sign On (sso.unej.ac.id). elektronik alamat domain 

tersebut bersifat perman en dan dapat digunakan selama menjadi Tenaga Pendidik, Tenaga 

Kependidikan mahasiswali aktif serta puma I alumni Universitas Jember. 

http:sso.unej.ac.id
http:maiLunej.ac.id
mailto:upttik@unej.ac.id
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4. 	 Khusus alumni Universitas Jember, untuk terus mendapatkan layanan surat elektronik dengan 

domain @mail.unej.ac.id, wajib melakukan update Tracer Study yang ada di SISTER dan 

login ke surat elektronik terse but minimal sekali setiap 3 bulan 

5. 	 Bagi pengguna surat elektronik (khusus Tenaga Pendidik dan Kependidikan) dengan domain 

@mail.unej.ac.id dapat mengajukan pen am bah an alamat alias dengan domain @unej.ac.id 

6. 	 Surat elektronik dengan alamat domain @mail.unej.ac.id digunakan sebagai sarana 

komunikasi internal Universitas Jember 

7. 	 Bagi yang telah memiliki surat elektronik personal dengan alamat domain @unej.ac.id 

(Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dengan nama pengguna yang berbeda dengan 

nama pengguna pada SISTER, tetap dapat digunakan. 

8. 	 Untuk menghindari penyalahgunaan Goog/e Drive terkait pelanggaran hak cipta yang 

dilakukan oleh pengguna yang dapat berdampak pada terputusnya layanan Google Workspace 

, for Education, Penggunaan media penyimpanan awan Goog/e Drive dibatasi hanya dapat 

berbagi data di lingkup internal Universitas Jember. 

9. 	 Untuk aktivasi Microsoft Office 365 Education (versi web) dengan fasilitas penyimpan awan 

ITBIlOOOGB di layanan OneDrive, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan domain 

@mail.unej.ac.id 

10. Untuk panduan aktivasi Microsoft Office 365 Education dapat dilihat pada laman 

https:llunej.idlaktivasi365 

11. Untuk informasi lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan penggunaan surat elektronik 

institusi, silahkan mengunjungi laman https:llunej.idlsurelinstitusi 

12. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 24 Mei 2021 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 

Rektor (sebagai laporan) 
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